הרכיבו את המנה שלכם ב 3 -שלבים

קינוחים
OאEוראו
OR

ראשונות

SIDE DISH

גיוזה עוף ( 4יח׳)
ברוטב טריאקי ושומשום

סלט ווקאמה

אצות ומלפפונים בתחמיץ יפני

כנפיים ( 7יח׳)
סרצ'ה ,סויה וג'ינג'ר (פיקנטי)

סלט שורשים

גזר ,קולורבי ,מלפפון ,סלרי ,נענע ,נבטים,
סלק ובוטנים בוינגרט סויה ושמן שומשום

אדממה

פולי סויה במלח אטלנטי וליים

סמוסה ( 3יח׳)
במילוי תפו״א ,אפונה
ומסאלה (פיקנטי)

סלט קימצ’י

ירקות כבושים ,צ'ילי ושומשום

המנות הנמכרות ביותר בעולם
OUR BEST SELLERS AROUND THE WORLD

פאד תאי

צרחות בנגקוק

דיסקו טוקיו

אטריות ביצים ,עוף ,בטטה,
אטריות אורז ,עוף ,פטריות,
כרוב ,גזר ,נבטים ,בצל סגול פטריות ,כרוב ,גזר ,נבטים ,בצל
וירוק ברוטב מסורתי ,בוטנים ,סגול וירוק ברוטב טוקיו ,בוטנים
ושומשום מעל
כוסברה ופלח לימון מעל
המתכון המושלם

באלי באלי

אטריות אודון ,עוף ,אווז מעושן,
כרוב ,גזר ,נבטים ,בצל סגול וירוק
ברוטב בנגקוק ,בצל קריספי
וכוסברה מעל

הקלאסית

אטריות ביצים ,עוף ,בקר ,אווז,
ברוקולי ,קשיו ,כרוב ,גזר ,נבטים,
בצל סגול וירוק ברוטב באלי
ובוטנים מעל

החריפה

המושחתת

להבות שנחאי

ספיישל בייג׳ין

גרין אסיה

אורז לבן ,עוף ,פטריות ,כרוב,
גזר ,נבטים ,בצל סגול וירוק
ברוטב שנחאי ,כוסברה ופלח
לימון מעל

טופו ,פטריות ,תרד ,ברוקולי ,תירס,
פלפלים ,כרוב ,גזר ,נבטים ,בצל סגול
וירוק ברוטב בייג'ין ,שומשום מעל

קינואה ,סלמון ,ברוקולי ,שעועית
ירוקה ,תרד ,בטטה ,כרוב ,גזר,
נבטים ,בצל סגול וירוק ברוטב
סויה בהירה

לאוהבי אורז

הטבעונית

הבריאה

WOK TO WALK SPECIAL ROLLS
ווג׳י רול  8יח׳
בטטה ,אבוקדו ,מלפפון עטוף
באבוקדו ,טריאקי ופנקו

בטטה רול  8יח׳
בטטה בטמפורה ,שיטאקי ומלפפון
עטוף בסלט בטטה ,עירית ,שאלוט
קריספי ,טריאקי ושומשום

הוט רול  8יח׳
סלמון בטמפורה ,אבוקדו,
גזר,מלפפון מטוגן בציפוי קריספי

ספייסי סלמון  8יח׳
סלמון קצוץ מתובל ,טמאגו,
אבוקדו ,מלפפון ,עטוף בסלמון
צרוב ,סרצ’ה וצ'ילי

ריינבאו  8יח׳
טונה ,מלפפון ,טמאגו ,אבוקדו
עטוף בסלמון ואבוקדו

סנצ׳ו רול  8יח׳
סלמון ,אבוקדו ,בטטה,
עטוף בסלמון צרוב ,טריאקי,
ספייסי מיונז ,שבבי פנקו ובטטה

סקיפי רול  8יח׳
סלמון טמפורה ,אבוקדו ,מלפפון,
חמאת בוטנים ,עטוף באבוקדו,
טריאקי ,שבבי בטטה
ובוטנים גרוסים

תאי רול  8יח׳
סלמון ,אבוקדו ,טמאגו,
עטוף בסלמון צרוב,
סרצ’ה ,צ’ילי ,ליים,
כוסברה ובוטנים

סמוק סלמון  8יח׳
סלמון מעושן ,בטטה ,אבוקדו,
עטוף בסלמון מעושן ,ליים ,פנקו,
עירית וטוביקו
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ספייסי טונה  8יח׳
טונה אדומה קצוצה מתובלת,
צ’ילי ,עירית ,אבוקדו ,מלפפון
עטוף באבוקדו ,חלפיניו,
סרצ’ה ושומשום

טריו רול  8יח׳
סלמון מעושן ,אבוקדו ,מלפפון,
עטוף בספייסי סלמון ,טונה
אדומה ועירית

קומבינציות
קומב׳ צמחונית

SPECIAL COMBINATIONS
קומב׳ סלמון

 16יח׳

 16יח׳

 4יח׳ אינסייד אאוט :סלמון טמפורה,
אבוקדו ומלפפון עטוף באבוקדו
ושומשום
 8יח׳ מאקי סלמון ואבוקדו
 4יח׳ סנצ’ו רול

 4יח׳ אינסייד אאוט :בטטה ,שיטאקי
ואבוקדו עטוף בפנקו
 8יח׳ מאקי בטטה ואבוקדו
 4יח׳ ווג’י רול

קומב׳ מעורבת

 24יח׳

 4יח׳ מאקי טונה ומלפפון
 4יח׳ מאקי סלמון ואבוקדו
 8יח׳ ריינבאו
 4יח׳ סנצ’ו
 4יח׳ ספייסי סלמון רול
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 4יח׳ מאקי טמאגו ומלפפון
 4יח׳ מאקי סלמון ואבוקדו
 8יח׳ הוט רול
 4יח׳ ווג’י רול
 4יח׳ ריינבאו

קומב׳ ספיישל

 24יח׳

סושי בהרכבה עצמית MAKE YOUR OWN ROLL
 2ירקות לבחירה
דג וירק לבחירה

 3ירקות לבחירה
דג ו 2 -ירקות לבחירה

פוטומאקי  8יח׳
רול רחב ,אצה בחוץ ,אורז בפנים

פוטומאקי

רול רחב ,אצה בפנים ,אורז בחוץ

 4ירקות לבחירה
דג ו 3 -ירקות לבחירה

 4ירקות לבחירה
דג ו 3 -ירקות לבחירה

ירק לבחירה

אבוקדו | מלפפון | גזר | בטטה | שיטאקי |
קנפיו | עירית | טמאגו
תוספת ירק נוסף לרול

דג לבחירה

סלמון | ספייסי סלמון | סלמון טמפורה | סלמון מעושן
טונה | ספייסי טונה | טונה טמפורה
תוספת דג נוסף לרול

ציפויים לרול מאקי/פוטומאקי

ציפויים לרול מאקי  I/Oופוטומאקי I/O

רול מטוגן

בטטה | בטטה קריספית | אבוקדו | בצל קריספי | פנקו

ראשונות

שומשום

רול מטוגן

דג  /טוביקו

SIDE DISH
גיוזה עוף ( 4יח׳)
ברוטב טריאקי ושומשום

כנפיים ( 7יח׳)
סרצ'ה ,סויה וג'ינג'ר (פיקנטי)

סלט ווקאמה

אצות ומלפפונים בתחמיץ יפני

סלט שורשים

גזר ,קולורבי ,מלפפון ,סלרי ,נענע ,נבטים,
סלק ובוטנים בוינגרט סויה ושמן שומשום

אדממה

פולי סויה במלח אטלנטי וליים

סלט קימצ’י

ירקות כבושים ,צ'ילי ושומשום

סמוסה ( 3יח׳)
במילוי תפו״א ,אפונה ומסאלה (פיקנטי)

